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DECRETO N914.817, DE 19 DE FEVEREIRO DE2021

"Enquodra o município em situoção critica em relaçõo o Pondemio COVID-19 e
dó outros providencios."

Considerando que o Município decretou situação de emergência por meio do Decreto
ns L4.374, de 16 de março de 2020;

Considerando que o Município reiterou a situação de emergência por meio do Decreto
ne 14.805, de 11 de fevereiro de 2O2t;

Considerando o Decreto Estadual 9.653, de 19 de abril de 2020;

Considerando o Decreto Estadual 9.778de 07 de janeiro de202L;

Considerando o inicio do protocolo de vacinação contra o COVID-19;

Considerando a Nota Técnica ne. OY2O21 - GAB- 03076 da Secretaria de Estado da

Saúde do Estado de Goiás;

Art. le - O Decreto Municipal ns 14.805, de 11 de fevereiro de 2O2L passa a vigorar
com a seguinte alteração em seu artigo segundo:

Art. 2q - O Decreto Municipal ns 14.805, de 11 de fevereiro de 2021 passa a vigorar
acrescido dos seguintes inciso em seu artigo segundo:
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Nossa cidadê, nosso orgulho,

O PREFEITO DE GOIATUBA, no uso de suas atribuições legais asseguradas pela
Constituição da República e do Estado de Goiás, bem como na Lei Orgânica do
Município, no exercício da direção superior da Administração Municipal,

Considerando o último boletim publicado pelo Município de Goiatuba onde há

confirmados 2.323 (dois mil trezentos e vinte e três) casos de contaminação por
COVID-19, sendo 5L (cinquenta e um) ativos;

Considerando a necessidade de prezar pela vida acima de qualquer outro bem ou
direito tutelado;

DECRETA:

"§7e. Bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas e afins terão seu horário de
funcionamento restrito, podendo funcionar das 8h às 22h e com capacidade de
lotação máxima de 30% (trinta por cento)."
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Nossâ cidade, nosso orgulho.

"XX - Dê prioridade ao trabalho remoto respeitando o limite máximo de 50%
(cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento para trabalhadores em
forma presencial.

XXI - Academias, quadras esportivas, escolas de esportes, salões de beleza e
barbearias com lotação máxima de 50% (cinquenta por cento); "

Art. 3e - O Decreto Municipal ns 14.805, de 11 de fevereiro de 2021, passa a vigorar
com a seguinte alteração em seu artigo quarto:
"t...1

V- suspender a entrada de fiéis quando ultrapassar de 30% (trinta por cento) da
capacidade máxima do estabelecimento religioso;

t...t"

Art.4e - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
desta, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.
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Art.5e - Revogam-se as disposições em contrário.
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